




 َنِم ربك ِوَدَعِل حالم ًطئارح ٍدادغإ يف ُلْمَفلا هل ْدوُمَب يذلآ كوك
 م |١)ةم وه 2 ا م 0

 ذأ م فل | امك . ماع يقام ىدَم المس ّلَط هطئارَح ُضْنَبو
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 الإ قيس دق نكي ل َنكامأو رج ىلإ لوُولا يف لفل هنأ ٠ و هيفو
 كك وح . راحبلأ ريع ٍقديولج تاَرمَم فاش ٍةَواحُم

 ها 3 ا م عدلا

 0 بح نو ايف اميل ٠ اهنءارق ان بطي قش ٌةرماُم 7
 يَ .ل :كثفيل دارت مل 2 فخ ع ام 2

 3 ا نكت امقيكو باعصلا نكت امهم « ٍلوُهَجْلا فاشتْكأ يف ٍةبْغَرو ةَرماعُملل

 مّركك ةّيهَب :ةّيملَل اهلك .جرتلا



 كوُك زميج ٌةَرييم

 ريهام معَ نم اًدِحاو كوُك زميج ْناطْبقلأ ناك
 . ةديدَج ضارأ نع انَْب مدالب ىِطاَوَش اوُكرت نيذلأ نحال

 ف ريش وب ةعطاقمب ٍةَبْرَك يف ماع يف َدِلُو
 ُةتلئاع تناكو . ٍةعررم يف لمعي هدو ناك ْثْبَح « ارلجنإ
 . وددلاو َةَتَواعَمِل رك نم يف ةساردلا كرت ىلإ رطضاف ةريِق دق

 اًمَلق ٠ عامك لمص يف رارمقنسألا يف ايخار نكي ْمَل هنكلو

 يف متوناح يصح قتلا « ِهِرْمُع نم ةَرَْع ةعبانلأ عَ
 . ينو ٍةدْلب نم بقلب ٍدّْيص هيَ يِهَو « ذيتنس

 ياللا صرت 2 تاق نم رثك يف 01 ِهْيَلَع ناكو

 بقارُي اهلك دغارق تاقْوأ يضَقي ناك اكو ”ءاللالا

 سف وه َرّرَق ام ناعْرسو . َنِحاللَأ ىلإ ثدحتَيو نفسا

 نك امألآ نو هتايَح يف ىَري 0 هن 15 أ

 . لبق ني هر دك ِدَلَب لهَأ نم يأ نكي اك ام



 و 20 11 ل 5-6 26, 4

 « توثناحلا يف اًدِعاسُم ايِبص ّلَمْعَي ناك َنيِح « ُهْنأ مِعزو
 00 غار ل و اا ا ل

 0 ل ا ِح رَحباو توناحلا ةليِصَح نِم ٍةَميقلا ةديهز ةيدقن ةعطق قرس
 نأ ةقيقحلاو « ٍةَحِِحّص ُرْيَغ ةياور هذه نكلو . ابراه

 "نم ٍدحاو ىلإ ُهَدَحأف « ُهَتَدَعاسُم َدارأ هَسْفَن توناحلا كلام 1 2201 0 0 1
 : دل تالقان ضْعَب كلِلَتْمَي ِهئاقدْصْأ

 م ال ماب و ل
 « ةَحِسَو . اج ٌةَرِغعَص ائفس تالقانلا ْكْلَت تناك

 هَباَي لوك نكي مو . يرشلا لحاسلا لا 0 و ل ا

 . اًراَحَب حبصُي نأ يف هِيَ قيِقحت هيف ماد ام كلذ

 َقْوَف قيرطلا ٍداحيإ نك أ « ةحاللا ُسْرْدَي ادَب اهَلَعو
 20000 هم 0 0 5 95

 ةقيقد



 يف كوك هديب يذلا طاشّتلا رابح ْتْلَصَو ام َناعْرْسَو و هماو
 ىّتَقلأ كلذ يف نأ ىَأَرَق « ةَيِقَسلا كلام ىلإ غارق تاقؤأ

 ودع ع ع

 َنيِح ُدّنإف اذإو . 'يِداع راَحَب نم َرثكأ نوكي ْنأل ُهلهَوي ام
 لتشمل سار ل نر و ا

 ا

 يف ناطْبُق نواعُمك تاونَس ثالث هدم كوك ٌرمتساو
 رز اذه سطو . قيطلبلا 'فاوَم ني لَ يري نيس
 « كثب اميذ اعلا َلْوَح ةيرحبلا هتالخر يف َُنداأ يَ
 ىلعو ٠ فيثك "بابَض ِهبَطَعي ام اريثك لامشلا َرْحَب نإ ْثْيَح
 . اَريِدَق اًحاَلَم َنوكي نأ هيف ٌرِحْبِي نم

 6 6 ان هن قوقت رهام حام كوك اكو

 بش دن ةنييّسلا ناطق كرت ملف . نفسا كلام ةَراَحَب نم
 تاكو . َرِغاّشلأ َرَكْرْكَأ لوك ىلع كلالأ َضَرَع « ةَمْدِخل
 هوك هنأ الإ « رمل ٍلمْقُم يف باش هبط ًهصْرَو كلَ
 . ةيكللا ةيرحبلاب قاحبلالا يف ُهَِْةْطَرَضعلأ اذه َضْقَر



 تاعامجي كفاح ناك ام يه قيرحبلإ

 عل داع تاعامج هذه

 َنِم وَ نيرا را نم اوثاك ركب ظْعَم 00

 ام حرْشأب 3 ةمدخلا كرت يف َنوُبْع رك 4 َنِمِْجْلأ

 الم ةيرحبلاب ّقِحَلو فزُعلا فلاخ دقق كوك امأ . نيك

 . كيك نفس ىَدْحِإ ىلع اًطباض ام امْوَي َحبصُي ْنَأ يف

 ناك ْدّقَك . يفَدَهلآ اذه ىلإ لوصول ةَبوُعُص لي تاكو
 1 رطباض يثرب ةّيرحبلاب َنوُقحَعَي مْ ءاينغَألا ُدالوأ

5 
 اذإ هنأ نيب ناك كرك نأالإ . يَ نكي لك وْ هد

 حالا يف هن ةدِعاست َفْوَسَف ِراَحَبَك ريحا نحنا
 هج مود عع 2 م 2

 نا لا نك نك نا ل

 . ناطق َدِعاسُم « يكل ٍةَّبرحبلاب هقاحتلا ني

٠6 



 1-20 ىف لق رعامك كرك ٍتابجاو ْنِم َناكو

 وعم الجر الك هلأ 'يبيبلا نيو . دل مس وا ع

 كا د2 ل ل تل ا ا

 . وِرْمَع نم نيرْشعلاو ةعساتلا نيم يف

 را يأ لوي قنا ٍط لع كوك لاك فد

 : دَعلآ ُهَمْدِخ اهف أدب يتلآ

 : دب« اكيرمأ هاو ادنك ل فِ اسْنَرَقو
 فلا نسل رب ةيرحبلا ىلإ ريا نيارألا ترسم ١ نويعلا

 وايألا كلي ين ةيراجتل نسل تاكو ؛ اتندجُو امني

 لجيإ هيلا تلات اهيل يف ةئيرحلا سل عياض

 رغم امُهَيَب تي 0 قود ةّيسنرفلا نيس

 ريلجإلا ةنيفّسلا نأ نيبو . َءاجْوَه ةَفصاع ًطْنسَو ٌةَفبِتَع
 ةّيسنرفلا ةنيفسلا ٍرْسَأ ىلإ ىّنَأ امم « ًةَدابق ُلَضْفَأ

 ' | ىلإ لمتنا ناطق كرم ىلإ كوك ير َكِلْذ ِرِْإ ىلعو

 0 . ةّيكللا َةَبرحبلا نفس ده ىَدْخإ « كوبر يه « َرْيكُأ ةَئيِقَس

1 



 ةيريلجتإلا ةموكحلا در ام َناَعْرُس ء كلذ دن
 . ادّنُك ىلع ءاليتسألا لواحُيِل يِوَق ٍلوُطْسَأ َلاسْرِ

 اره دج لَا اكيرمأ طي رح ىلع ٌةَرظَن تقلا اذإ
 رس ياكل كل كرما نام
 ,تايالولآو ادنك ّنْيَب يِرْجَي َرُهو « سناروُل تاس ُرْهَ
 تخت كوك ناطقا ٍدْهَع يف ناكر . ةّيكبرمألا ٍةدحّنل

 نب ٍلوُطْسلِ مارال تردسو .انو ول
 2 را ىلع

 هاف نمت ار نه هلا
 يلاعأ يف مقاول كبيك ُةَنَم ابي « زيلجنإلا دي يف ِريغّصلآ
 . .ركارل كلي ٌممأ يم يتلو « ري

 ين نا صحو وقكس رس ع
 دع رزج هللختن ا الا تا دع

 انك ىلع هوك ناطق َنَْرَب انهو . وعل ليِلَق نامأو
 نر ما

 الي را برشا دلو لوو نورد دل كلي كن لإ

14 



 ل ربع الإ كييك ٌةمَجاَهم اًنِكْمُم ْنْكِي
 0 ها كل ا ل 50-7

 لارا دارأ لاحلا ةعيبطبو بة باو ليو
 برقا ىلإ ئطاشلأ نم ربل ةنفسلا برق نأ فلوُو
 وذم لع فارشإلا كوُك ناطْبقلَأ ىلإ : َدهُعو . ٍةنِكْمُم طق
 , تاكرحتلا

 ناك ةّمِهْلا 1 0 نأ دعبو

 أ أدي ذأ رقت دََق . مل 0 قَأ ىرخأ

 ا نيدجتلا ٍِبراَوَق ّى ْئطاَشل ىلإ ونجل لني م مالا

 02 روق - 0 0 1 0 0 « ةريعتصلا

 لا ا ع
00 5 . 

 انعو أت يف اهتدايقب َماقَف « ِْيَلَع قوتي ةامحلا حاجت نأ
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 ا دطلا يف ةدوتجب فلوو لارج

 0 قلَرْنم : رادجتالا درس قب



 مول يهد - ايناطيرب َةّضْبَق يف اَدَنَك تعم

 0 مد م
 0 ل اش

 ةنيقس ٍةنيِفَس ىلإ كوك ا مارا 0 0 َكِلْذ اكو

 0 لع لآ عب . دن يتزُ ىَعذُت

 . يحالبأ رطيِطخَتلا كبار ركل ا كغ 1

 ِدّلَبل ئطاشل ةطيرخ مشل يِنْعَي يحالبأ ٌطيِطخّشلاو

 ةسارد 2 ئئطاشلا كلذ 3 ِهقامْعَأو ٍرحَبلَ ٍلْكش َة ةساردو

 نوحالملاف : 5 2 ةقيقد ا نكن 0 اذإو . ريقاولا ىلع ةَقيِقَد
90 - 

 ( قرتلل مهنفس نوضرعي رطئارحلا كلب 0 نيذلأ

 سايق ٍلبّسلأ نم سيل 2 ٌريِسَع ٍلَمَعْلَ اذه زاجنإو

 . َلَمَعلَ اذه هنن لع كوك نِكلو « ِءامأ ىلع ؛ تافاسّلأ

 ايططخ 0 طئارخ هيأ 1 ةيئرخ ادحما

 ارا يف نورخا ةذئاسأ



 « مظعلا سار تناس رب ىَرْجَم طْطَعح يكلو
 ريغص براق يف ٍةَلبوَط ِماّيأ ِءاضَقِل ارطضُم كوك ناك

 "ا ل ل

 يف سُنارول تناس ِرْيَن ُضْرعَف « اًرسَي اذه نكي ل
 الع امّلُك كوك تاكو . لايم ةعلفي ملي نكامألا ضعي

 هعقوم ديرتي ماق ير طاش وأ ٍقْمُعلأ ليلَق ناكم ىلع
 رب ريم ينلا ٍنْمْسلِل كني ىح ةطيرَخلا ىلع رطبضلأب

5 00 7 
 . ناكملا كلذ بنج « اباهذو ةئيج

 اهعبتأ لمعلا اذبي مايقُلل ٌةدبِحَو ٌةَقيِرَط َةلانُم تَناكو
 . نكامألا وأ لالا تاهاجتأ ُديِدْحَت يهو . كوك
 اسحب املك" ناكو . ةييسيطتغلا ةرتولا ؤطسوب :طاوشلا لع
 "مَع قطب رخل ىلع امّبَِّب لّصَو (رثكأ ؤأ) ٍناتطفن ِْيَدَ

0 1 0 
 . وزكرم ديِدحَت ُهنكمأ اذهبو

 ٍليِدْحَت يف لمع ىلع رياتُم كوكو ٌروبشلاو ُماَيألا تر
 'ةليرتلا نأ اكو , فاطألا سانام قالا يت

 م وف

3 



 م2 مع
 رصتارحلا دادعإ يف لج ره هن اوم وكت َحبصأ

 الإ. فلكي راصف . هعَمْجأِب كلل لوطنسألا يف ةّيرحبلا

 دل لا ل

 د لا ا كد
0 

 يراه 0 "ديد ا تاكلتنم ايناطي رب ادْنك

 نكي 0 ٌةريبكلا دئالدوافوُين ةريزَج ٍتاكلتملل

 اذه لمع مايقلا كوك ٌةيرحبلآ تلكَ . طارح اهون
 هدر

 اله تناك اهرَْأ لوي ةّصاخ نيس يحتم ظبط ١

 . لقنرج مئاب ْتَفِرْعو ؛ كوك اهُمأرَي ٍةنيِفَس لو
 .٠  0 0 2ب 35 3

 اكناس امه ناتريغص 1 رئالدوافوبت دب يونج يف

 0 كا ةئاحبأ رك يأ

35 



1 0 
 . ةرطخو ةقاش دنالدنوافوين ريس ارا داك

 . ةقَطنِلا فصال حاتَجت وَ + ةدمحتم هيلا نوكت اك اعف

 اذأ دَجَتَسَف ١ طي رَخلا ىلع َةيزاث ٌةَرْظَن تْيَقْلَأ ام اذإو
 ليخادكأو ٍناجْنُخل تائم ُهُعطْقَت دنالدنوافويت طاش

 هاج لموت يب 19 وس
 |. الط ةلياش نإ لح وقرا قرن لعلب لوك مو

50 
 ل الإ ةديدج طئارح طّطخت طا 7 يئام ةدم

 7 تارماغملا نم 0 ةَجاو « دئالشفو ظئارخ لمع

 ١! ِةَراَحَبلا د د لامهإ َةَجِيِتن 3 رم براقلا هب بق دق

 أ الزل . حالا فِي نكي « ءالأ يف كوك َمَقَدو

 ام دوجو ّقَقَنأ 5 دّبرْحَبل نفس ىدحِإ وذاقنإل 1

3:35 



 ' دئالدنوافوين طئارتخ ٍدادُعإ يف اَكَوَبْنِم كوك ناك امّنْيَبو

 يشل هير م ل ل

 + ٍرمَقلَأ رورم ةجيتن 0 دش فوكو

 وذه كر هئوُدَح َدْنِع نكلو « عقول روان 0 ءامّسلآ

 5 نوما كايا حم : ماتم زيانعب ةزهاظلا
 0 م2 ا
 ا 00 مُهَعَمو ةيودلا اهيفا لبست نك ام

 كرك ناك . ورشا وه 00 يطأ ناكنإلا ف
 لالكك سنع أ ه : توكل ىريس 3 لَ

 . دئالدنوافوُين يونج . ويجرب ىعذت ٍةريغص ٍةَري رج نم

 قد كر ام كل ٍةَيانعب كي هيكل

 هلا هلا 3 هتاظَحالُم ٍدَقِد نم َناكو

1 

 أ
 ةدحلاو 2 ارت الو © تناك هيما هوا  ةّناطي رب

 . اعل يف ةّيملعلا تاّيعمجلا ِرَبَش
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 ِِتاظَحالل ةجيتت + كوك ىلإ َدِهع « تاوتس ثالث َدْعَي
 ةَسارو يهو ٍةَلئامُم مهم مايقلا « فوُسْكلا نع ِةَميَقل
 . ٍةَرهَزلَأ بكوك زوبع ىَمَسِي ام ةرهاظ

 ٌةرهاظ الإ ةقيقحلا يف َوُه ام ةَرَهزلآ ُروبْعو .ورذه انضْرَأ
 رمزا نأ الا « سْشّشلا فو ةرهاطإ طفلا ياش

 مال مقا ار قا
 نو ايي ةَفاَلأ نم ريثكب دعب عدلا يو اني ةفاسكأ

 0 ل رار ل جت كلل
 ,اهحطس قرف ءادرس

 ٌةريِزَج « ةَرِهاظلا هذه ٍدْضَرِي ناكم ُلَصْفَأ ناكو
 ! يرتخلا يداه رطيجملا 1 3 ةعِقاو « ىيهات م 0

 . ركدُنِإ ىعات ةرجخاب ٍرْهَظ ىلع يتيهات ىلإ كوك َرَحْبأ اذلو
 . (قَريِزَجلا كلي ِناَكْس ضب عم ُهلّثمَت ةلباَقْلا ةروّصلاو)

 نم ةدجاو َحبْصُت نأ « ُدْمَب اميف « نيس وله رد
 ا 1 ال6



 كلو ٠ ذنب ةراقلا كلي واذ دَحَأ نكي آد
 وثب اون 0 بولا ةهج اضرَأ َنوُدِهاشُي ُةَراَحَبل ناك
 . ٍةَدْيِدَع ٍةسيظع راق نم زج الإ يه ام َضْرَألآ ول نأ
 نأ َدَجَو ام اذإف « ٍرْمأا ةَقيتَح ىلع فتي انَأ كرك دان
 - ةدئالي زوين ىلع جر باَرَس الإ "يه ام ةيوتْجَأ َةّراَقلأ
 اهياماوش ةطب رح مسار - لبق نم تفيطتنأ دق اتناك
 . اهب ةطيِحْلأ وايللو

 اهيل يونس يداه رطيحلا ةطبرخ كرك ىَدَل ناك

 ذي 1 ٍةدَدحْل ةعئبلا قوق رم امَلَف . ةّموحرْل ناقا ٌةَماَلَع
 . ةدئاليزوُبن لإ ةراحبإ مك 2 أ ضل

 2 يروام 5 نفور َنينطاوْل لاب ةتمجاه هاه
 ناك 00 « سْفَنلا نع اعافد ؛ ُهُتَعامَجو كوك َلئاَقَق
 . قر ةلماعم البلا ناَكس ماعم يف بَ هع وُ

 ارز



 . دن َدْئاليِ وي طاَوَش 0 قدر لو كوك َناكو
 0 اما موي فرت انك ٠ 11 ايو

 ةئاقلآ 0 ا ا نيك بك
 وا سم

 . َنوُحاَلل ُنظَب ناك امك ِةيبونَج

 رع 2 ارتلجنإ ىلإ ٍةَدوَعلاِ كوكل ريوألا ٍتَردصو

 ل ل نعل قيِرَط ْنَع َراحْبإلا

 ماش ريع دق دَحأ نكي 1 ٠ , نيحلآ كِلُذ ىَّحِم
 اماشلا فشَك « هتّداع ىلع « 0 2 َقْرَّشلأ ايئارتتما

 . ُهَل طئارخ طيطختو

 ريب "ناجم دس ةلانُم ناك دقق . لبق ني ا رخآ ئطاش
 0 كل ل ع احلأ 0



 ىلع مُهَف ٠ طخ قام يف حبو كوك بص
 سنو ٠ موَطَو نع لالا فالآ دقي وهج 0

 زثكأ مولع ىممنأ دك ناك ذإ . ٍقْجَت يف لأ أيأ لاه رسل ها كل

 لي ال « اًدحاو 00 لْجَ 0 ا ماع ص
 ةقوا

 2 ةنيفّسلا ةلومح فيفخَتب ا كوك ناطْبفلأ را

 كلذ يف امب « ٍةكوُمُح نب َنوُرتي ام لك ٍَبلا يف هَ

 « وال ىلع وطنيا تح نأ ديو « اخ. عادل
 .اًعيِرَس ًقُفدَت اهليخاد موقت ةايملأ نأ مهل نيت

 انامل ّنأ الإ « قّرتلا َرَطَح ُهَتَراَحَبو كوك ةجاوو
 بكن: ٍةنيفَسلا ليخاد ءاملا ىَوَتْسم ضخ يف ْتَحَجَت
 . تاحتفلا َنوُمُمرُي اَرْبَش اوبل ثْيَح « 'ئطانلا ىلإ ُلوُص 00 2

 كوك ََ نا ل ؛ عالقجل 0 و

 ١ ادنك لثم ميلا يه يت ايار قزق فاي ربل لعل
 وف سو سور
 . كلونتوكلا لود ةعومجُم يف وضعو ةلقتسم ةلود

0 



 | ٌةرؤاو تاموُلكَم ُهَعَم َلِوْحَي نطو ىلإ كوك داع
 ام وهو « ْدِقْفَي لو . ٍةميِظَعل الرا رو يللا طا
 بس ِهِتَراَحَب نم ادحاو دا با 0 0

 طوب رفسالا ضْرَم
 آل نيذلآأ صاخشألا بيصي ضر طوب رفسإلاو « 2 مجم بت ا

 اليس ناكو . ةهك افلأو ةَجِزاطلأ تاوارضحلا نووي

7 
 « اًريْغَأ ُدَتك ٍةلحر يف ةسبابلا ِنَع ٌةَديِعَب

 . نيل صَركأ كلذ ْنِم اهاجر نم دِحاو خت

 ان



 ماع روم نب . اليو ازلجلإ يف كوك تكن
 . ةميظتلا يونا ةراقلا نع انُحَب ىرخأ هلْ دب

 ًاهتانلأ لَصَو كارل تون داب نع كرك كب
 « الإ لَو هيَ نكي م 'يوَُلآ بطلا يف نِطانم ىلإ
 « ىأر امك « ةكئاهل ةّيديلجلا لابو جلل لك كرو
 فيلا ْبْبِرعلأ ٌرئاطلا َكِلْذ « قبطي ٌرئاط « ِةّرَم ءلوألو
 ير ا تسل ل ع علا

 ُدْعْبَت ال ٍةَمَطْنِم ىلإ هَِلُحر يف كوك ناطْبقلا ّلّصَو دق
 بطقلاب قمل ةّيديلخا ضْألا نع ارووأبك نين هلام الإ 0

 ةميظعلا يوت ٌةّراقلا 0 ىلع نهرب كِلذبو ٠ ير

 ال « 'ييلطَألو يداخآ نَطبحْلا ين ةمئاق ان اُمَعَر يل
 . اهل دوجو

 اناكو ٠ . يوتا ديلجلا هلك ةاذاحمب كرك ناو
 مك نكح : ِهِلْوَعِب ل هد 5 سراق ل

 "نيش نم اعزد سلب



 كوك ّماق حر و ا
 ريح يِهَو ٠ لس هرج اجعل ؛ بولا راحيل

 َدَرَو دقو . يداه طبحملا بونج يماقأ يق ع ةّيئان

 ٍةَلاَحَرلا ٍضْعَب َدْنِع ٍةَريِرَجلَ وله
 ميل تح نكمتي ادخن يع ٍنْرقلآ كِلُذ لِئاوُأ يف
 . قرير ءاجرأ يف ةرهلا ةبرَجَحلا ليئامتلا غل لَح

 يف ديس ليئاشلا وهل سَ
 را ها

1 

)0 5 
 نِم ةعونصَم ٍلابحب 8 ىوِس اهلقنل 23 بأ 9
 انجل

 را ٍةَّرْشَع .لاوح ٌةعافتْرَ علي ليئامَشأ و هذه ْضْحَبَو مع و ك2

 يح تناك امك ٌةيقاب مي ليئاَلو . نط َنييْسَح يو

 . ربل ىلع ُلِطُت ٠ نيسلآ رتائي ذم يه

2 



 دكر نيل ا ا رد ل
 اًنارتغأ َةَيبَمَد ا ةيللا هي لحلم كبطل

 . هتافاشكيْسأب

 « ثِيَأ 0 رتل 0 يي 500

 ىلإ هتبتر تَصَقَرَف « هاد ُهّيرحبلا تقرت َكِلذَك رد

 لا ا ا ريا زاطت
 يف 0 رغلبلا اذه لم ناك ايس ييلرتسا هيج

 . اَمْحَض « َرَقَع نات ْنْرَقل

 ' عدلا ىنلاب تشتم شئيرج ىقتتم نكي

 مم نيذلآ لارا هيف متي اناكم دكا مْوَيلأ همَهفَت

 كلانُه ميقي نأ ديك ناكل ناكو . ص 0

 ةايحلا كلت نِكلو « اهّلك 1 ةيقابلا ُهَماّيَأ ةمعان ةحيرُم ةماقإ

 ٍدكَحر يف َقِلطْنب نأ الإ يضل نكي .  يضل نكت 1

 . ٍةديدَج ةّيفاشْكتسا
44 



 يداها ا ىلإ 00 0 0 : ًييلطألا الا

 نوريثكو ٠ يزعل َيلامَّشلأ رحل كلا 0 عدو .نينُت
 . كيرذ سيرف موب نيو ٠ مك اذه ىلع لآ الداح

 نق دعي انأب ارم كرك ىتلت
 ىلإ محلاصلآ ماكزلا ِسأَر َلْوَح 0 رعب 1 ٠

 ِلامَّثلأ لاا 7 ني طيخملا 1 ل ةدئاليز وُ

 . اكيرمأ ئطاش نم يرَتلَ
 وذ ّلثي كلَ انأ زيلجإلا نم ٍدَحَأِل قبس نكي

 نيدافاولا ٍسوُرلا ٍةَراَحبلاَضْعَب كوك َلَياق امّدّْنِعو . قب رطل
 نكن ني داك اذإ اَمَع ْمَُلأس «٠ ابزرتس قرش نم
 . اّلاَث كانه نم زاحبالا

 اذه نع ثَحْبيو

 موابح يف اعني
 و

 2 كوك ل اوُمَهفَي

 داع سرا 2 7

 0 دوا هر للعم 1ع
 . ةديفم قلاب

4 



 5 يلا ةيرغل يال ريك كوك فينتكي لو
 1 ًّّ لآ يسب اهقارثخأ ىلع فَي لذ . وُ ثدَص تح

 . ةيناث بون رْطَش ُهَهْجَو لَو

 ١ يرق رج يف ِءاّشلآ لَم َيِفْني نأ هَ يف ناك

 هنن يبل يف الا هتلر فِي
 أ حس هلا

 ٍ | ىعذث ةقشكتسش درع ٌةريزج رز كلت ني اك

 0 ار اَّلْجَر اور دَ اووي رب كلت ْناَكْس . يوام
 هللا « يليق هلإ ْلَظ كوك ىلع مهر ا

 ها

 لير ٠ ومره ميعانإ ني كوك كتب

 سوقا لبر ةهلآلا ةكماعم كلام هيَماقإ ٍةَدُم لوط

 . نيرفأو

200 0000 
 . ةنيفسلا نم هتقرس



 و

 ”ارلوررأ هلا نوكت نأ كش 9 ذا

 نب َةَرْحَبلا َّلَقل يذلآ براقلا ىلع اَلْوَتسأ اًريخأ
 . ئطاشلا ىلإ ٍةنيَِّسلآ

 حاجئرتلمأب بلاطُي ئطاشلا ىلإ هيف كوك كرت
 0 ةراخب :تيراقلا) لب دعم كمل 101١ راق

0 
 دولتقو كوك نونطاولل ّمَجاه ْدَقَف « ةاسْألَأ ِتَعَقَو انهو

 ىلإ ُةَراَحَبلأ ببي نأ َنْوُدو « ِةَدْوَعلأ نِم نكمَتَب نأ لب

 رة دكسلاو اولا نحاللا نم جاو كام اذكهو
 . اعلا يف ماظعلا
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